
„Ljubljana Patient 2008 - kvalita primárnej 
starostlivosti je perspektívou pre pacientov“.  
 
28. a 29.3. sme sa zúčastnili na tejto konferencii, ktorá sa odohrávala v  priestoroch jedinej 
Slovinskej zdravotnej poisťovne. 
Organizátori konferencie boli WONCA Europe, Európske fórum pre primárnu starostlivosť, 
Katedra rodinného lekárstva Ljubljanskej univerzity a Inštitút pre rozvoj rodinného lekárstva 
v Lubljane. Konferenciu zastrešila Európska pobočka WHO. Predkonferenčné sympózium 
malo protifajčiarsku tématiku, táto dominovala aj v rámci slávnostného otvorenia kde župan 
Ljubljany, Mr. Zoran Jankovič otvoril výstavu rozsiahle dokumentujúcu následky fajčenia za 
zdravie. Ukážka je dostupná na http://liptak.blog.sme.sk/c/141171/Jozinkova-impotencia.html 
V úvode konferencie odznel prejav ministerky zdravotníctva, Mrs Zofije Kukovič, ktorá 
vyjadrila podporu rozvoju primárnej starostlivosti ako zdravotnej starostlivosti orientovanej 
na pacienta a na komunitu.  
Potom nasledovali dvojdňové rokovania všeobecných praktických/rodinných lekárov z celej 
Európy. Konferencie sa zúčastňovali nielen lekári ale aj iní zdravotnícki  a sociálni pracovníci 
z oblasti primárnej starostlivosti a  aj pacientske združenia. Najdôležitejšia problematika sa 
riešila na plenárnych zasadnutiach za predsedníctva  splnomocnenca WHO Europe pre 
primárnu starostlivosť Dr. Pima de Graafa.  Profesori všeobecného/rodinného lekárstva Jan 
De Maeseneer z Belgicka, Igor Svab zo Slovinska(súčasný prezident WONCA Europe), 
Giorgio Visentin z Talianska predniesli dôležité tézy o rozvoji primárnej starostlivosti 
orientovanej na pacienta a na komunitu. Z tejto problematiky prinesieme podrobnejšie 
spracované materiály. 
Paralelne prebiehalo množstvo workshopov. S prednáškami zo Slovenska vystúpila MUDr. 
Lenka Kostková, ktorá predniesla projekt diagnostiky. a liečby infekcie Helicobacter pylori 
u symptomatických pacientov tak ako sa uskutočňuje  v SR v ambulanciách všeobecných 
lekárov od začiatku  roka 2008. Tento projekt vzbudil veľký záujem kolegov. MUDr.Peter 
Lipták prezentoval projekt Prítomnosť a budúcnosť využitia e-health v Európe, poslanie 
všeobecných lekárov, spôsob vytvorenia spoločnej komunikačnej platformy pre  všeobecných 
lekárov a ich pacientov navzájom z celej Európy. Tento projekt tiež veľmi zaujal a bude sa 
rozvíjať v spolupráci s medzinárodnou komunitou všeobecných lekárov. Súčasná verzia je 
dostupná na  www.globalfamilydoctor.eu . 
Slovenskú  spoločnosť všeobecných praktických lekárov reprezentovalo 5 všeobecných 
lekárov. Okrem už uvedených, ktorí mali aktívne vystúpenie  to boli MUDr. Iveta Vaverková, 
MUDr. Soňa Ostrovská a MUDr. Dagmar Tarinová. V kuloároch sme riešili s kolegami 
z Európy naše spoločné problémy. Veľmi dôležité boli rokovania MUDr. Liptáka a MUDr. 
Kostkovej so splnomocnencom WHO pre primárnu starostlivosť  Dr.Pimom de Graafom, 
ktorý nám detailne vysvetlil záujem a predstavu WHO na rozvoj primárnej starostlivosti  
v krajinách EÚ, dôraz na zdravotnú starostlivosť orientovanú na pacienta a komunitu. 
Diskutovali sme s ním o situácii na Slovensku a o možnostiach implementácie takejto 
starostlivosti v našich podmienkach. WHO a MZ SR podpísali dohodu o spolupráci pri 
rozvoji zdravotného systému na Slovensku kde sa kladie dôraz  na rozvoj primárnej 
starostlivosti a toto bolo prvé pracovné stretnutie predstaviteľov slovenskej primárnej 
starostlivosti  a WHO. 
Ďalším dôležitým momentom bolo naviazanie spolupráce s Európskym fórom pre primárnu 
starostlivosť www.euprimarycare.org . 
Ljubljanská konferencia bola veľmi podnetným stretnutím všeobecných praktikov z Európy 
a pre nás zo Slovenska znamená veľký impulz pre rozvoj primárnej starostlivosti v našich 
podmienkach.  



 
Účastníci zo Slovenska pred  Slovinskou zdravotnou poisťovňou 
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Pozdrav zo Slovinska – Dagmar Tarinová, Soňa Ostrovská, Iveta Vaverková 

 
Pred odletom spŕchlo... 
 

 http://www.ljubljanapatient2008.si/welcome.html  
 
                   (informáciu spracoval MUDr. Peter Lipták) 


